
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI 

Ostatnia aktualizacja 28.07.2021 

1. Niniejsze Zasady i Warunki stanowią umowę pomiędzy www.lokicasino.com (dalej „Kasyno”) 

a Tobą (dalej „Ty” lub „Gracz”). Loki Casino jest prowadzone przez Dama N.V., spółkę 

zarejestrowaną i założoną zgodnie z prawem Curaçao. Dama N.V. jest licencjonowana i 

regulowana przez Antillephone N.V. (licencja nr 8048/JAZ2020-013). Spółka Dama N.V. ma 

numer rejestracyjny 152125, z siedzibą pod adresem: Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. 

Friolion limited jest spółką zależną od Dama N.V., działającą jako Agent w imieniu Dama 

N.V., zarejestrowaną na Cyprze pod adresem Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, 

Floor 1, Flat 11, 3021, Limassol, Cypr, i ma numer rejestracyjny ΗΕ 407624. Wszystkie 

płatności Paysafe są dokonywane poprzez Dama N.V. 

2. Wyłączną odpowiedzialnością gracza jest dowiedzenie się o obowiązujących prawach i 

regulacjach danej jurysdykcji dotyczących gier hazardowych online. 

3. Niniejsze Zasady i Warunki weszły w życie z dniem 26.08.2016, ostatnio zostały 

zaktualizowane 18.06.2020. Należy je przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z usług 

Kasyna. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Zasadami i Warunkami, nie możesz korzystać z 

usług kasyna. 

4. Rejestracja w Kasynie i wizyty w nim są potwierdzeniem Twojej zgody na niniejsze Zasady i 

Warunki. 

5. Kasyno zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, 

po uprzednim powiadomieniu o tym Gracza lub bez niego. 

6. Zmiany uznaje się za skuteczne natychmiast po ich zamieszczeniu na witrynie Kasyna. 

7. Korzystanie z usług Kasyna po opublikowaniu zmian jest potwierdzeniem akceptacji tych 

zmian. 



8. Głównym językiem witryny Kasyna, włącznie z niniejszymi Zasadami i Warunkami, jest język 

angielski, a wszelkie błędy w tłumaczeniu są tłumaczone na korzyść Kasyna. 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z KASYNA 

1. Kasyno akceptuje graczy tylko z tych krajów i regionów geograficznych, w których hazard 

online jest dozwolony przez prawo. Jest to wyłączna odpowiedzialność gracza, aby 

dowiedzieć się o istniejące prawa i przepisy dotyczące hazardu w danej jurysdykcji przed 

obstawianiem zakładów na witrynie. 

2. Nie będziesz mógł korzystać z usług Kasyna, jeśli nie osiągnąłeś pełnoletności. Jest to wiek 

18 lat lub starszy, w zależności od jurysdykcji Twojego kraju. 

3. Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w tym zakresie i nie zwróci żadnych 

wpłat gracza, wygranych ani żadnych strat poniesionych przez gracza w wyniku naruszenia 

jakichkolwiek przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie do gracza. Na graczu 

spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie przez cały czas jego własnych 

lokalnych, krajowych lub publicznych przepisów, które odnoszą się do gier hazardowych 

online. 

4. Gracz jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie i upewnienie się, że nie 

narusza obowiązujących go praw poprzez udział w grach. Deponowanie prawdziwych 

funduszy i gra na prawdziwe pieniądze podlega prawu danego kraju i użytkownik jest 

całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju. 

5. Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania od gracza dowodu wieku i ograniczenia 

dostępu do Witryny lub zawieszenia Konta Gracza tym graczom, którzy nie spełnią tego 

wymogu. 

6. Wszelkie bonusy nie są dostępne dla graczy ze Szwecji, włączając w to udział w 

jakichkolwiek programach promocyjnych, otrzymywanie nagród VIP, jak również wymianę 

punktów Comp. 



7. Nie będziesz mógł obstawiać za prawdziwe pieniądze, jeśli jesteś obywatelem Stany 

Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i jej terytoria zamorskie 

(Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Reunion, Majotta, St. Martin, Polinezja 

Francuska, Wallis i Futuna, Nowa Kaledonia), Holandia, Izrael, Litwa,Grecja, Holenderski 

Zachód Indies, Curacao, Gibraltar, Jersey, Belgia, Federacja Rosyjska lub Ukraina albo 

znajdujesz się na terytorium jednego z tych krajów. Kasyno nie może zagwarantować 

pomyślnego przetworzenia wypłat lub zwrotów pieniędzy w przypadku, gdy gracz naruszy 

zasady krajów objętych restrykcjami. 

DOSTĘPNOŚĆ GIER 

1. Należy pamiętać, że niektóre gry mogą być niedostępne w niektórych jurysdykcjach, z 

powodu zasad stosowanych przez dostawców gier, które mogą od czasu do czasu ulegać 

zmianom. 

2. Używanie VPN do ominięcia blokady dostawcy jest surowo zabronione i może prowadzić do 

konfiskaty wygranych. 

3. Gry NetEnt są niedostępne dla Afganistanu, Albanii, Algierii, Angoli, Australii, Bahamów, 

Botswany, Belgii, Bułgarii, Kolumbii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Ekwadoru, 

Etiopii, Francji, Ghany, Gujany, Hongkongu, Włoch, Iranu, Iraku, Izraela, Kuwejtu, Łotwy, 

Litwy, Meksyku, Namibii, Nikaragua, Korei Północnej, Pakistanu, Panamy, Filipin, Portugalii, 

Rumunii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Sudanu, Syrii, Tajwanu, Trynidadu i 

Tobago, Tunezji, Ugandy, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

Jemenu, Zimbabwe. 

4. Oprócz powyższego slot wideo Street Fighter nie jest dostępny dla następujących krajów: 

Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Barbados, Bahamy, Belize, Bermudy, 

Boliwia, Bonaire, Brazylia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kanada, Kajmany , Chiny, Chile, 

Wyspa Clipperton, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Curacao, Dominika, Dominikana, Salwador, 

Grenlandia, Grenada, Gwadelupa, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Japonia, 

Martynika, Meksyk, Montserrat, Navassa Wyspa, Paragwaj, Peru, Portoryko, Saba, Saint 



Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, 

Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, Korea Południowa, Surinam, Turcy i 

Caicos Wyspy, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Wyspy Dziewicze Stanów 

Zjednoczonych, Wenezuela. 

5. Slot wideo Fashion TV nie jest dostępny w następujących krajach: Kuba, Jordania, Turcja, 

Arabia Saudyjska. 

6. Slot wideo Planet of the Apes nie jest dostępny na następujących terytoriach: Azerbejdżan, 

Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Turcja, Ukraina. 

7. Slot wideo Vikings nie jest dostępny dodatkowo w następujących jurysdykcjach: 

Azerbejdżan, Kambodża, Kanada, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma, 

Papua Nowa Gwinea, Katar, Rosja, Korea Południowa, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Stany 

Zjednoczone Ameryki. 

8. Slot wideo Narcos nie jest dostępny na następujących terytoriach: Indonezja, Korea 

Południowa. 

9. Oprócz tego, Universal Monsters (Dracula, Creature from the Black Lagoon, Phantoms 

Curse i The Invisible Man) są dostępne tylko na następujących terytoriach: Andora, Armenia, 

Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, 

Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Ukraina, Macedonia Północna, 

Turcja, Austria, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta, 

Holandia, Polska, Słowacja i Słowenia. 

10. Gracze z następujących krajów nie są uprawnieni do wygrania jakichkolwiek jackpotów z 

gier z jackpotami oferowanych przez NetEnt (takich jak, ale nie tylko, Mega Fortune): 

Australia, Azerbejdżan, Chiny, Dania, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Malezja, Katar, Rosja, 

Hiszpania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina. Kasyno dołoży wszelkich starań, aby 

uniemożliwić graczom z tych krajów dotarcie do gry, ale jeśli gracze z któregokolwiek z 

wymienionych krajów wygrają jackpota, zostanie on anulowany. 



11. Gracze z Kanady nie są uprawnieni do grania w gry produkcji NYX (NextGen). 

KONTO DO GRY 

1. Aby rozpocząć grę w Kasynie, musisz się zarejestrować i założyć konto do gry w Kasynie. 

2. Podczas procesu rejestracji należy wypełnić specjalny formularz. Musisz go wypełnić tylko 

prawidłowymi i wiarygodnymi informacjami. Między innymi wymagane jest podanie swojego 

adresu e-mail. Upewnij się, że podałeś adres prawdziwego i używanego e-maila, w 

przeciwnym razie możesz mieć problemy z odzyskaniem hasła. 

3. Masz również wymyślić odpowiednią treść i wypełnić pola „Imię użytkownika” i „Hasło”. Nie 

należy nikomu ujawniać tych informacji. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych 

danych, jak również za jakiekolwiek działania osób trzecich, które w jakikolwiek sposób 

otrzymały od Ciebie te informacje. 

4. Masz prawo do korzystania tylko z jednego konta. Jedno konto na adres zamieszkania, 

adres IP, komputer. Jeśli zarejestrujesz więcej niż jedno konto do gry, wszystkie konta mogą 

zostać zawieszone lub usunięte, a wszystkie zakłady mogą zostać unieważnione. Poza tym 

wygrane i bonusy, które otrzymałeś lub zgromadziłeś w okresie korzystania z kilku kont do 

gry, mogą być również unieważnione. Możemy poprosić Cię o zwrot środków wypłaconych z 

Twoich dodatkowych kont. Jeśli chcesz zarejestrować nowe konto do gry, możesz 

skontaktować się z menedżerem kasyna pod adresem support@lokicasino.com. W takim 

przypadku Twoje istniejące konto zostanie zawieszone i będziesz mógł zarejestrować nowe. 

Jeśli dowiedziałeś się, że masz już więcej niż jedno konto w Kasynie, musisz natychmiast 

nas o tym poinformować. Jeśli fakt ten zostanie ustalony bez Twojego udziału, wszystkie 

konta zostaną zawieszone. 

5. Kasyno zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta do gry. 

6. Użytkownik musi utrzymywać swoje konto i aktualizować swoje dane. 

7. Zastrzegamy sobie prawo do wykonania telefonu na numer podany na koncie użytkownika, 

co według naszego uznania może być niezbędną częścią procedury KYC. Dopóki konto nie 



zostanie w pełni zweryfikowane, nie będą realizowane żadne wypłaty. W przypadku, gdy 

podany numer telefonu jest nieprawidłowy, zaginiony lub fałszywy lub gdy gracz nie odbierze 

telefonu, zastrzegamy sobie prawo do skonfiskowania Twoich wygranych i/lub zablokowania 

Twojego konta użytkownika. Dołożymy uzasadnionych starań, aby skontaktować się z Tobą 

w sprawie wypłaty środków, ale jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą (przez 

e-mail lub telefon) w ciągu dwóch (2) tygodni, środki zostaną zatrzymane przez Spółkę, 

ponieważ nie przeszedłeś procedury KYC. 

KONTA UŚPIONE 

1. Konto nieaktywne to Konto Gracza, na które gracz nie zalogował się lub nie wylogował się 

przez 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy. Jeżeli Twoje Konto Gracza zostanie uznane za 

nieaktywne, Kasyno zastrzega sobie prawo do naliczania miesięcznej opłaty 

administracyjnej w wysokości €10 lub równowartości w innej walucie (lub w wysokości 

aktualnego salda Twojego Konta Gracza, jeżeli jest ono niższe) tak długo, jak saldo na 

Twoim Koncie Gracza pozostaje dodatnie. 

2. Upoważniasz Kasyno do pobrania tej opłaty z Twojego Konta Gracza na początku miesiąca 

następującego po dniu, w którym Twoje Konto Gracza zostało uznane za nieaktywne, oraz 

na początku każdego kolejnego miesiąca, w którym Twoje Konto Gracza pozostaje 

nieaktywne. Kasyno przestanie pobierać opłatę, jeżeli stan konta wynosi zero lub jeżeli konto 

zostanie ponownie aktywowane. 

AVAILABLE CURRENCIES 

1. Euro (zwane dalej „EUR”) 

2. Dolar amerykański (zwany dalej „USD”) 

3. Dolar australijski (zwany dalej „AUD”) 

4. Dolar kanadyjski (zwany dalej „CAD”) 

5. Korona norweska (zwana dalej „NOK”) 



6. Złoty polski (dalej „PLN”) 

7. Dolar nowozelandzki (zwany dalej „NZD”) 

8. Rand południowoafrykański (zwany dalej „ZAR”) 

9. Jen japoński (zwany dalej „JPY”) 

10. Won południowokoreański (zwana dalej „KRW”) 

11. Bitcoin (zwany dalej „BTC”) i inne kryptowaluty, takie jak "ETH", "DOG", "BCH", "LTC", 

"USDT" 

OPŁATY I PODATKI 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat i podatków 

związanych z jego wygraną, zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji jego miejsca 

zamieszkania. 

ZASADY GRY 

Akceptując niniejszy Regulamin potwierdzasz, że znasz i rozumiesz zasady gier 

oferowanych na Witrynie. Zapoznanie się z teoretycznym procentem wypłaty w każdej grze 

leży w gestii użytkownika. 

UZUPEŁNIANIE KONTA GRACZA 

1. Konto do gry może być uzupełniane w dowolny sposób dostępny na witrynie Kasyna w 

momencie uzupełniania. Proszę zauważyć, że wszystkie płatności z Paysafe są 

przetwarzane przez Dama N.V. 

2. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod adresem support@lokicasino.com, aby 

zapytać o metody płatności, które są najbardziej korzystne dla kraju Twojego zamieszkania. 

3. Spółka nie akceptuje płatności od osób trzecich. Wpłat należy dokonywać wyłącznie z konta 

bankowego, kart bankowych, e-portfeli lub za pomocą innych metod płatności, które są 

zarejestrowane w Twoim imieniu. Jeśli podczas kontroli bezpieczeństwa stwierdzimy, że 

naruszyłeś ten warunek, Twoje wygrane zostaną skonfiskowane, a oryginalny depozyt 



zostanie zwrócony właścicielowi konta płatniczego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 

utracone środki zdeponowane z kont osób trzecich. 

4. W przypadku uzupełnienia konta gracza inną walutą niż waluta określona przez Gracza 

podczas rejestracji, wszystkie opłaty za konwersję ponosi Gracz. 

5. Minimalna kwota uzupełnienia konta do gry na transakcję wynosi EUR 20 / USD 20 / AUD 

30 / CAD 30 / NOK 200 / PLN 90 / NZD 30 / ZAR 350 / JPY 2,400 / KRW 26,000 / BTC 

0.002 / USDT 20 / LTC 0.4 / ETH 0.06 / BCH 0.1 / DOG 3500. 

6. Maksymalna kwota uzupełnienia konta do gry na jedną transakcję wynosi 4.000 EUR/USD 

lub równowartość w innych walutach / BTC – bez ograniczeń. 

7. Należy pamiętać, że ze względu na charakter kryptowalut, limity depozytów nie mogą być 

stosowane do depozytów dokonywanych za pośrednictwem systemu płatności CoinsPaid. 

Jeśli chcesz ograniczyć hazard w kasynie, skorzystaj z dowolnej innej dostępnej opcji. 

POLITYKA WYPŁAT 

1. Wypłata z konta gracza może być dokonana w dowolny sposób dostępny na witrynie kasyna 

w momencie wycofania środków. 

2. Kasyno zastrzega sobie prawo do przekazania środków w inny sposób niż określony przez 

Gracza sposób płatności. 

3. Okres rozpatrywania wniosków o wypłatę wynosi od 0 do 24 godzin. 

4. Data zaksięgowania pieniędzy na kontach Gracza poza Kasynem zależy wyłącznie od 

banków i systemów płatniczych, na konta w których środki są wypłacane. 

5. W przypadku konieczności weryfikacji tożsamości Gracza, czas przetwarzania wniosków jest 

liczony od daty weryfikacji wymaganych dokumentów. 

6. Jeśli Gracz nie dostarczy wymaganych dokumentów w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia 

wniosku o wypłatę, wypłata środków zostanie anulowana, a konto Gracza zostanie 



zablokowane. W tym przypadku Kasyno ma prawo podejrzewać gracza o nielegalną 

działalność, oszustwa w Kasynie, podawanie fałszywych danych, oszukiwania i inne 

nielegalne działania. Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów i 

wygranych lub wykorzystania środków na koncie gracza w celu pokrycia własnych strat i 

potencjalnych strat osób trzecich. 

7. Minimalna kwota wypłaty z konta do gry na transakcję wynosi EUR 30 / USD 30 / AUD 45 / 

CAD 45 / NOK 300 / PLN 135 / NZD 45 / ZAR 525 / JPY 3,600 / KRW 39,000 / BTC 0.003 / 

USDT 30 / LTC 0.6 / ETH 0.09 / BCH 0.15 / DOG 5250. 

8. Maksymalna kwota doładowania konta gracza na transakcję wynosi 4000 EUR / USD lub 

równowartość w innych walutach / BTC - bez ograniczeń. 

9. Maksymalna kwota wypłaty z konta do gry na transakcję dla Yandex Money, Comepay, 

Sberbank Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, Euroset, QIWI wynosi 200 USD / 200 EUR. 

10. Dzienny limit na wypłatę środków wynosi 5 000 USD/ 5 000 EUR / 7 500 AUD / 7 500 CAD / 

50 000 NOK / 20 000 PLN / 7 500 NZD / 75 000 ZAR / 600 000 JPY / 6 500 000 KRW /BTC i 

inne kryptowaluty według kursu wymiany EUR. 

 
 

11. Tygodniowy limit na wypłatę środków wynosi 10 000 USD/ 10 000 EUR / 15 000 AUD / 15 

000 CAD / 100 000 NOK / 40 000 PLN / 15 000 NZD / 150 000 ZAR / 1 200 000 JPY / 13 

000 000 KRW/BTC i inne kryptowaluty według kursu wymiany EUR. 

 
 

12. Miesięczny limit na wypłatę środków wynosi 30 000 USD/ 30 000 EUR / 45 000 AUD / 45 

000 CAD / 300 000 NOK / 120 000 PLN / 45 000 NZD / 450 000 ZAR / 3 600 000 JPY / 39 

000 000 KRW / BTC i inne kryptowaluty według kursu wymiany EUR. 

 

 



13. Gracze VIP mogą być wyjątkiem. Te limity nie mają zastosowania do Graczy, którzy wygrali 

progresywny jackpot. 

14. Jeśli Gracz zażądał wypłaty środków, ale suma dokonanych zakładów od ostatniej wpłaty 

jest mniejsza niż 3x (trzy) razy większa od tej wpłaty, Kasyno zastrzega sobie prawo do 

obciążenia Gracza kosztami realizacji transakcji, łącznie z wpłatami i wypłatami. 

REFUND POLICY 

1. Wniosek o odszkodowanie zostanie rozpatrzony tylko wtedy, gdy zostanie złożony w ciągu 

pierwszych dwudziestu czterech (24) godzin od domniemanej transakcji, lub w ciągu 

trzydziestu (30) dni kalendarzowych, jeżeli Gracz twierdzi, że inna osoba miała dostęp do 

jego Konta Gracza. 

2. W przypadku zasilenia konta za pomocą karty kredytowej zastrzegamy sobie prawo do 

wypłaty wszystkich wypłat do wysokości całkowitej wpłaconej kwoty jako zwrotu z 

dokonanych zakupów. Jeśli Twoje wypłaty przekroczą całkowitą wpłaconą kwotę, wszelkie 

nadwyżki zostaną Ci wypłacone za pomocą jednej z naszych alternatywnych dostępnych 

metod. 

3. Przed wypłatą odszkodowania wszystkie bonusy i wygrane na Twoim saldzie zostaną 

potrącone przed obliczeniem kwoty do zwrotu. 

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek zakupy kartą kredytową zostaną uznane za niosące ze sobą 

niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa lub z przyczyn prawnych przez nasze 

Procesory Płatnicze lub przez Kasyno, rozpoczniemy zwrot wszystkich takich transakcji z 

powrotem na kartę kredytową, i powiadomimy wszystkie odpowiednie władze i strony. 

5. Wszystkie koszty, które mogą wystąpić przy procedurze zwrotu pieniędzy, są ponoszone 

przez gracza. 

WALKA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI 



1. Stosujemy specjalne techniki walki z oszustwami w celu zapobiegania wszelkim rodzajom 

oszustw finansowych w Kasynie. Każda próba oszustwa spowoduje natychmiastowe 

zawieszenie konta Gracza z prawem do konfiskaty wszystkich środków na rzecz Kasyno. 

2. Gracz nie może korzystać z żadnych strategii grając w jakiekolwiek gry stołowe, takie jak 

ruletka, gry karciane i inne. Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich 

wygranych gracza przy użyciu takich strategii. 

3. W celu weryfikacji konta gracza zarząd kasyna wymaga dokumenty (dowód tożsamości, 

systemy płatności, rachunki za media itd.) z tekstem w alfabecie łacińskim lub cyrylicy. W 

przypadku, gdy gracz nie ma możliwości dostarczenia dokumentów z tekstem w wyżej 

wymienionych alfabetach, kasyno zastrzega sobie prawo do zażądania potwierdzenia wideo, 

gdzie gracz pokazuje swoje dokumenty. 

4. Firma ma ścisłą politykę zwalczania nadużyć finansowych i stosuje różne narzędzia i 

techniki zwalczania nadużyć finansowych. Jeśli gracz jest podejrzany oszukańcze działania, 

w tym między innymi: 

 

uczestniczenie w wszelkiego rodzaju zmowach z innymi graczami 

opracowanie strategii mających na celu uzyskanie nieuczciwych wygranych 

oszukańcze działania przeciwko innym kasynom online lub dostawcom płatności 

transakcje obciążenia zwrotnego kartą kredytową lub odmowa niektórych płatności zrobiony 

tworzenie dwóch lub więcej kont 

dostarczanie sfałszowanych dokumentów 

inne rodzaje oszustw 

 

Spółka zastrzega sobie również prawo do informowania odpowiednich organów 

regulacyjnych o oszustwach dokonywanych przez gracza. 

Gra w ruletkę o niskim ryzyku, kiedy gracz stawia równe stawki na czarne/czerwone lub 

parzyste/nieparzyste, pokrywając 25 lub więcej z 37 numerów na stole (Obstawianie 

zakładów na czarne/czerwone pokrywa tylko 36 z 37 możliwych numerów) 



5. Kasyno ma zero tolerancji dla advantage play. Każdy gracz, który będzie próbował uzyskać 

korzyści z ofert powitalnych kasyna lub innych promocji zgadza się, że Spółka zastrzega 

sobie prawo do unieważnienia bonusów i wszelkich wygranych z tych bonusów, z powodu: 

użycia skradzionych kart; obciążenia zwrotnego; tworzenia więcej niż jednego konta w celu 

uzyskania korzyści z promocji w kasynie; dostarczenia nieprawidłowych danych 

rejestracyjnych; dostarczenia sfałszowanych dokumentów; wszelkich innych działań, które 

mogą zaszkodzić kasynu; 

6. Kasyno zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego Konta Gracza i zwrócenia Ci kwoty 

znajdującej się na Twoim koncie, z zastrzeżeniem potrącenia odpowiednich opłat za 

wypłatę, według własnego uznania i bez obowiązku podania przyczyny lub wcześniejszego 

powiadomienia. 

7. Kasyno zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności, jeśli istnieje podejrzenie lub dowód 

manipulacji systemu kasyna. Zarzuty karne zostaną wniesione przeciwko każdemu 

użytkownikowi lub innej osobie (osobom), która manipulowała lub próbowała manipulować 

systemem kasyna. Kasyno zastrzega sobie prawo do przerwania i/lub zmiany jakichkolwiek 

gier lub wydarzeń oferowanych na Witrynie. 

8. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek możliwych błędach lub niekompletności oprogramowania, 

zobowiązujesz się do powstrzymania się od korzystania z nich. Ponadto, zgadzasz się 

natychmiast zgłosić do Kasyna każdy błąd lub niekompletność. Jeśli nie spełnisz tych 

zobowiązań, Kasyno ma prawo do pełnego odszkodowania za wszystkie koszty związane z 

błędem lub niekompletnością, w tym wszelkie koszty poniesione w związku z danym 

błędem/niekompletnością i nieudanym zgłoszeniem. 

9. Dla każdej wpłaty ma być wykonany 3-krotny warunek obrotu (gracz musi postawić zakłady 

o wartości trzykrotnie wyższej niż kwota wpłaty) zanim będzie możliwa wypłata środków 

związanych z tą wpłatą. W  przypadku, gdy zostało dokonanych kilka wpłat bez aktywności w 

grze, gracz musi wykonać warunek obrotu dla całej sumy tych wpłat przed wypłatą. W 

przeciwnym razie Kasyno ma prawo do naliczenia opłaty za przetwarzanie wpłaty i wypłaty, 

co należy do wyłącznej decyzji Kasyna. 



10. Kasyno nie jest instytucją finansową i w związku z tym nie powinno być traktowane jako 

takie. Na koncie użytkownika nie będą naliczane żadne odsetki i w żadnym momencie nie 

będą oferowane żadne usługi konwersji lub wymiany (w tym wymiana w parze fiat-krypto). 

WARUNKI POLITYKI BONUSOWEJ 

1. Warunki Polityki Bonusowej, dostępne bonusy i warunki ich otrzymania są wymienione na 

stronie „Bonusy”. 

2. Kasyno zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Polityki Bonusowej w dowolnym momencie, 

po uprzednim powiadomieniu o tym Gracza lub bez niego. 

3. Kasyno zastrzega sobie prawo do przeglądania historii transakcji i logów z dowolnego 

powodu i w dowolnym momencie. Jeśli podczas takiego przeglądu zostanie stwierdzone 

nadużycie bonusów przez Gracza, Kasyno ma prawo do anulowania bonusów dla tego 

Gracza. 

4. Jeżeli warunki Polityki Bonusowej są sprzeczne z niniejszymi Zasadami i Warunkami, 

pierwszeństwo mają warunki Polityki Premiowej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRACZA 

1. Gracz w pełni rozumie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie i jest zobowiązany do ich 

przestrzegania. 

2. Gracz oświadcza, że jego wiek wynosi 18 lat lub więcej, i jest wystarczający do uczestnictwa 

w grach hazardowych, zgodnie z ustawodawstwem kraju jego stałego pobytu. 

3. Gracz oświadcza, że jego dane w osobistym koncie w Kasynach są poprawne. 

4. Gracz oświadcza, że posiada tylko jedno aktywne konto w Kasynie. 

5. Gracz jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim danych logowania do swojego 

konta gracza oraz do nie zezwalania osobom trzecim na grę w Kasynie poprzez swoje konto 

gracza. 



6. Gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych dostępu do konta gracza, jak również 

za bezpieczeństwo kont w sieciach społecznościowych, które są wykorzystywane do 

aktywności hazardowej w kasynie. 

7. Gracz oświadcza, że nie jest pracownikiem ani krewnym pracownika Kasyna. 

8. Gracz jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane w Kasynie poprzez jego 

konto gracza. 

9. Gracz oświadcza, że jest świadomy ryzyka utraty pieniędzy w trakcie gry. 

10. Gracz zobowiązuje się do nie przeprowadzania nielegalnych transakcji finansowych, 

legalizacji dochodów z przestępstwa oraz wszelkich innych operacji naruszających 

obowiązujące prawo, za pośrednictwem Kasyna. 

11. Gracz oświadcza, że on nie wykorzystuje środków osób trzecich w celu uzupełnienia konta 

w Kasynie. 

12. Gracz wyraża zgodę na to, że Kasyno ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji jego 

tożsamości lub jego działań na witrynie Kasyna. 

13. Gracz rozumie, że Kasyno ma prawo anulować jego zakłady, jeśli: 

a. Gracz lub osoba trzecia może mieć wpływ na wynik zakładu; 

b. Gracz lub powiązane z nim osoby trzecie naruszyli Zasady i Warunki; 

c. wynik zakładu był wynikiem działań niezgodnych z prawem; 

d. zakład został zawarty podczas awarii technicznej. 

14. Gracz zgadza się, że jeśli on złamie te zasady lub Kasyno będzie mieć uzasadnione 

powody, aby przypuszczać, że on naruszył zasady, Kasyno zastrzega sobie prawo do 

zawieszenia konta gracza, anulowania zakładów, odmowy wypłaty wygranych lub 



wykorzystania środków z konta gracza na pokrycie własnych strat wynikających z jego 

działań. 

15. Jeśli wykryty zostanie podwójny wydatek Bitcoinów przez Gracza, konto zostanie 

zablokowane, wszystkie środki znajdujące się na koncie Gracza zostaną przejęte na rzecz 

Kasyna. 

16. Jeśli Gracz nie dostarczy wymaganych dokumentów w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia 

wniosku o wypłatę, wypłata środków zostanie anulowana, a konto Gracza zostanie 

zablokowane. W tym przypadku Kasyno ma prawo podejrzewać gracza o nielegalną 

działalność, oszustwa w Kasynie, podawanie fałszywych danych, oszukiwania i inne 

nielegalne działania. Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów i 

wygranych lub wykorzystania środków na koncie gracza w celu pokrycia własnych strat i 

potencjalnych strat osób trzecich. 

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. Jeśli masz problem lub skargę, możesz skontaktować się z naszym wsparciem technicznym 

poprzez czat online lub pod adresem e-mail: support@lokicasino.com. 

2. Jeśli specjalista wsparcia technicznego nie będzie mógł Ci pomóc lub uzna to za konieczne, 

przekaże Twój wniosek do managera Kasyna. 

3. Jeśli masz problem, musisz go jak najbardziej szczegółowo opisać, aby przyspieszyć jego 

rozwiązanie. 

4. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany na poziomie zarządzania kasynem, możesz skontaktować 

się z niezależnym organem, organem ds. gier lub regulatorem licencjonowania wymienionym 

na Witrynie internetowej. 

5. W przypadku jakiegokolwiek sporu, użytkownik zgadza się, że logi i zapisy serwera będą 

działać jako ostateczny autorytet w określaniu wyniku jakiegokolwiek roszczenia. Zgadzasz 

się, że w mało prawdopodobnym przypadku różnicy zdań między wynikiem wyświetlonym na 

ekranie a wynikiem uzyskanym na serwerze gry, wynik zarejestrowany na serwerze gry 
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będzie rozstrzygający. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nasze zapisy będą 

ostatecznym autorytetem w określaniu warunków i okoliczności Twojego uczestnictwa w 

odpowiednich grach online oraz wyników tego uczestnictwa. 

6. W przypadku sporu, zgadzasz się, że wyniki zapisane na serwerze są ostatecznym 

dowodem i nie mogą zostać zakwestionowane. 

7. Zgadzasz się, że w celu poinformowania Cię w przypadku sporu, pracownik Kasyna może 

użyć dowolnych danych kontaktowych, które zostawiłeś na stronie. 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Usługi Kasyna są świadczone wyłącznie w celach rozrywkowych. 

2. Usługi Kasyna są świadczone „tak jak jest”. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za 

niedopasowanie usługi do celów Gracza i/lub pomysłów na to, jak taka usługa powinna być 

świadczona. 

3. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za awarie komputera, zakłócenia w połączeniu i inne 

problemy, które powstały po stronie Gracza. 

4. Kasyno zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia wszystkich usterek w serwisie, ale 

nie gwarantuje, że nie będą one występowały. 

5. Kasyno zastrzega sobie prawo do wykonywania prac prewencyjnych w swoim pakiecie 

oprogramowania i sprzętu z czasowym zawieszeniem usługi. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, usterek i awarii w oprogramowaniu i 

sprzęcie osób trzecich współpracujących z Kasynem lub działań osób trzecich mających na 

celu zawieszenie lub zakończenie działalności Kasyna, działalność Kasyna może zostać 

zawieszona, a wszystkie aktualne zakłady anulowane. 

7. Użytkownik niniejszym zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności 

Kasyno, jego dyrektorów, pracowników, partnerów i dostawców usług za wszelkie koszty, 



wydatki, straty, szkody, roszczenia i zobowiązania, które mogą powstać w związku z 

korzystaniem przez użytkownika z Witryny internetowej lub uczestnictwem w Grach. 

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kasyno jest ostatecznym decydentem w kwestii 

tego, czy użytkownik naruszył Regulamin Kasyna w sposób, który skutkuje zawieszeniem 

lub trwałym wykluczeniem z udziału w serwisie. 

9. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty, wydatki lub 

uszkodzenia, zarówno bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub inne, powstałe 

w związku z korzystaniem z witryny lub udziałem w Grach. 

10. Akceptując niniejsze Zasady i Warunki, zabezpieczasz Kasyno, wszystkich jego 

pracowników, jak również dostawców usług na witrynie Kasyna, przed jakimikolwiek 

roszczeniami z tytułu kosztów, wydatków, szkód związanych z Twoimi grami w Kasynie. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Zawartość witryny Kasyna podlega prawu autorskiemu i innym prawom własności 

posiadanym przez Kasyno lub wykorzystywanym na podstawie licencji osób trzecich 

posiadających te prawa. Wszystkie dostępne do pobrania lub wydrukowane materiały 

zawarte na witrynie mogą być pobierane tylko na jeden komputer osobisty i mogą być 

drukowane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. 

2. W żadnym wypadku korzystanie z witryny nie daje użytkownikowi żadnych praw do 

własności intelektualnej (np. praw autorskich, know-how lub znaków towarowych) będących 

własnością Kasyna lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. 

3. Jakiekolwiek użycie lub powielanie nazwy handlowej, znaków towarowych, logo lub innych 

materiałów kreatywnych przedstawionych na tej witrynie jest zabronione. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki 

wynikające z lub w związku z jakąkolwiek zabronioną działalnością. 

ROZDZIELNOŚĆ 



1. Jeżeli którakolwiek z Zasad stanie się nieważna, niezgodna z prawem lub w jakimkolwiek 

stopniu utraci ważność, taka zasada. warunek lub postanowienie zostanie w odpowiednim 

zakresie oddzielone od pozostałych postanowień, warunków i wersji językowej, które w pełni 

zachowają swoją ważność, zgodnie z przepisami prawa. 

JURYSDYKCJA KASYNA 

1. Niniejsze Zasady i Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Antyli 

Holenderskich, a użytkownicy nieodwołalnie poddają się wyłącznemu (jednemu) prawu 

sądów jurysdykcji Antyli Holenderskich w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów (w tym 

roszczeń o odszkodowanie i roszczeń wzajemnych), które mogą powstać w związku z 

utworzeniem, prawowitością, skutkiem, interpretacją lub czynnością, albo stosunkiem 

prawnym ustanowionym przez Zasady i Warunki lub w jakikolwiek sposób z nich 

wynikającym. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Jako administrator danych ponosimy obowiązek prawny zgodnie z zasadami gier 

hazardowych, który polega na przetwarzaniu danych osobowych graczy, aby mogli oni brać 

udział w grach i aby zapewniać im dodatkowe usługi. Niniejsza Polityka Prywatności 

wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, po co je zbieramy i jak ich używamy. 

2. Strona internetowa www.lokicasino.com (dalej "Kasyno", "Strona internetowa", “Firma”, "My", 

"Nas", "Nasz") należy i jest zarządzana przez Dama N.V., firmę zarejestrowaną i założoną 

zgodnie z prawem Curaçao, numer rejestracyjny 152125, z siedzibą zarejestrowaną pod 

adresem: Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. jest licencjonowana i 

regulowana przez Antillephone N.V. (licencja nr 8048/JAZ2020-013). 

3. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony 

Twoich danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem dpo@damacasino.com. 



4. Rejestrując Konto Gracza na Stronie, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie 

zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i nie chcesz podawać potrzebnych 

nam danych osobowych, prosimy o zaprzestanie wykorzystania tej strony internetowej. 

5. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. 

Możemy periodycznie wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Chociaż zrobimy wszystko 

co w naszej mocy, aby zawiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne sprawdzanie 

niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej i/lub 

jej usług oznacza Twoją akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności. 

ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE 

1. Dane osobowe, o które możemy poprosić w celu wykorzystania i przetwarzania, muszą 

obejmować, bez ograniczeń: 

o a) Wszelkie informacje, które nam podajesz przy wypełnianiu formularzy na stronach 

rejestracji konta na naszej stronie internetowej, a także wszelkie inne informacje, 

które następnie przesyłasz za pośrednictwem strony internetowej lub poczty 

elektronicznej (na przykład imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu); 

o b) Korespondencję z nami za pośrednictwem Strony internetowej, poczty 

elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji; 

o c) Całą historię transakcji dla Konta Gracza, niezależnie od tego, czy są one 

dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej/stron internetowych lub za 

pomocą innych środków komunikacji; 

o d) Logowania do systemu i dane logowania, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji 

GeoIP, dane przeglądarki/urządzenia, dzienniki sieciowe, dzienniki aktywności i inne 

informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie; 

o e) Dokumenty i dowody, których uzasadniono żądamy w celu sprawdzenia Twojego 

konta, przetwarzania depozytów lub wypłaty środków oraz przeprowadzania kontroli 



w celu zwalczania oszustw (z naszej własnej inicjatywy lub zgodnie z wymogami 

obowiązującego prawa). Dowody takie mogą obejmować zeskanowane kopie 

paszportów, sprawozdania płatnicze, wyciągi bankowe itp. 

o f) Udział w sondażach lub dowolne inne oceny klientów, które możemy 

przeprowadzać od czasu do czasu. 

ZBIERANE PRZEZ NAS INFORMACJE 

1. Przetwarzamy otrzymane od Ciebie Dane osobowe w celu świadczenia naszych usług. W 

szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów: 

o a)Przetwarzanie Twoich stawek i transakcji. Obejmuje to wykorzystanie kart 

kredytowych i płatniczych systemów online; 

o b)Świadczenia Tobie usług w zakresie gry oraz innych usług dodatkowych, które 

chciałbyś otrzymywać na naszej stronie internetowej; 

o c) Zapewnienie obsługi klienta, na przykład pomoc w konfiguracji i zarządzaniu 

Twoim kontem; 

o d)Identyfikacja i wykonanie niezbędnych weryfikacji; 

o e)Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji na temat naszych ofert 

promocyjnych lub dostarczanie informacji promocyjnych od wybranych przez nas 

partnerów biznesowych, podmiotów stowarzyszonych i powiązanych (tylko jeśli 

gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych); 

o f)Wypełnianie zobowiązań prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących 

zwalczania prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu; 

o g)Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywaniu 

terminów, praniu brudnych pieniędzy oraz innym nielegalnym lub nietypowym 

działaniom związanym z grami; 



o h) Analiza trendów klientów poprzez badania rynku (udział w ankietach jest 

opcjonalny i zawsze możesz z niego zrezygnować); 

o i)Przeprowadzenie badań i analiza statystyczna danych zbiorczych. 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA 

1. Nawet jeśli zrezygnowałeś z otrzymywania materiałów promocyjnych, możemy 

wykorzystywać Twoje Dane osobowe, w tym Twój adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu, do wysyłania Ci wiadomości marketingowych dotyczących produktów, usług i 

promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów 

biznesowych, takich jak dostawcy gier w kasynie. Kiedykolwiek, gdy chcesz przestać 

otrzymywać takie materiały marketingowe i promocyjne, możesz zrezygnować z tego w 

ustawieniach Konta gracza lub skontaktować się z obsługą klienta pod adresem t 

support@lokicasino.com. 

2. Oprócz tego, należy zwrócić uwagę, że przyjmując nagrodę lub wygraną w wyniku udziału w 

dowolnym konkursie, zgadzasz się na wykorzystanie swojego imienia i/lub pseudonimu w 

celach reklamowych bez dodatkowej kompensacji, oprócz przypadków, gdy jest to zakazane 

przez prawo. 

OTRZYMANIE INFORMACJI OSOBISTYCH 

1. Nie będziemy zbierać Danych osobowych o Tobie bez Twojej wiedzy. Możemy jednak 

automatycznie zbierać określone dane o Tobie, jeśli podasz takie informacje, korzystając z 

naszych usług i w drodze Twojej interakcję z nami. 

2. Możemy również legalnie otrzymywać określone Dane osobowe od sprzedawców online i 

dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto 

zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług zewnętrznych dostawców w celu 

zapewnienia wsparcia technicznego w celu przetwarzania Twoich transakcji online i 

oryginalnej zawartości gier. 



3. Należy wziąć pod uwagę, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz 

przekazać takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym serwisom komercji 

elektronicznej. Możesz być pewny, że będziemy wykorzystywać i chronić uzyskane Dane 

osobowe zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Polityce. Wszelkie informacje, których 

udzielasz będą ujawniane stronom trzecim poza obrębem Firmy wyłącznie zgodnie z 

niniejszą Polityką Prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu 

zapewnienia, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze będą chronić 

Twoje dane osobowe. 

NABYWCY DANYCH 

1. Możemy przekazywać informacje, których nam udostępniłeś, innym organizacjom w ramach 

naszej grupy spółek i naszym partnerom biznesowym. Do spółek tych należą nasze spółki 

macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne 

spółki, z którymi prowadzimy działalność i utrzymujemy niezbędne porozumienia. 

Przetwarzanie Twoich danych może być podejmowane przez Dama N.V. lub inną spółkę z 

grupy przedsiębiorstw, która może wykorzystać stronę trzecią do zaspokojenia powyższych 

potrzeb w zakresie przetwarzania danych. 

2. Pracownicy firmy, a mianowicie personel ds. ochrony danych, zwalczania prania brudnych 

pieniędzy, analitycy ds. płatności i zwalczania nadużyć finansowych, agenci obsługi klienta, 

członkowie zespołu ds. utrzymania bazy klientów, menedżerowie ds. obsługi klientów VIP, a 

także inni wybrani pracownicy również mają dostęp do Twoich Danych osobowych w celu 

wykonywania swoich obowiązków i udzielenia Ci pomocy. 

3. Nasi pracownicy, którzy mają dostęp lub są zaangażowani w przetwarzanie danych 

osobowych graczy, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu zachowania poufności 

informacji o graczach zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ustawą o 

ochronie danych i prywatności. 

4. Aby świadczyć Tobie fachowe usługi, my i/lub nasi dostawcy usług mogą wymagać transferu 

Twoich danych osobowych z jednego kraju do innego kraju w obrębie Unii Europejskiej (UE) 

i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także do niektórych 



pracowników dokonujących przetwarzania danych. który może znajdować się poza 

granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dlatego przeglądając Stronę 

internetową i wymieniając się z nami wiadomościami elektronicznymi akceptujesz i zgadzasz 

się na przetwarzanie przez nas (lub naszych dostawców lub podwykonawców) Twoich 

danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić rzetelne 

przetwarzanie Twoich informacji i danych oraz przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności. 

WYDANIE DANYCH STRONOM TRZECIM 

1. Nie sprzedajemy ani wydzierżawiamy Twoich Danych osobowych osobom trzecim. 

2. Możemy ujawnić Twoje Dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa, regulacje lub 

inne żądania sądowe czy występuje na to nakaz. Możemy również ujawnić Twoje Dane 

osobowe organowi nadzorczemu lub organowi ścigania, jeśli uznamy, że jest to konieczne w 

celu ochrony uzasadnionych interesów Firmy, jej klientów lub dowolnej strony trzeciej. 

3. Dane osobowe będą ujawniane osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach: 

o a) Jeśli jesteśmy zobowiązani do tego zgodnie z prawem; 

o b) Jeżeli Strona internetowa ma zapewnić wymianę danych ze swoimi operatorami 

płatności w celu uproszczenia operacji płatniczych zgodnie z ich polityką 

prywatności; 

o c) W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz 

obowiązków wobec właściwych organów udzielających licencji i regulacyjnych, a 

także wszystkich zobowiązań i obowiązków wynikających z wszelkich innych 

obowiązujących przepisów prawa oraz wobec wszelkich innych właściwych organów 

regulacyjnych w innych jurysdykcjach; 

o d) Jeżeli Firma uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu ochrony 

bezpieczeństwa Firmy czy gracza lub bezpieczeństwa innych osób, w celu 

prowadzenia śledztwa w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie 

władz; 



o e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają takich danych do 

wykonywania swoich zadań; 

o f) Dowolnej innej stronie trzeciej za uprzednią zgodą gracza na to. 

4. Korzystamy z usług stron trzecich dokonujących przetwarzania danych do przetwarzania 

ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy usługodawcy obsługują Stronę 

internetową, zwłaszcza w zakresie hostingu i pracy ze stronami internetowymi, marketingu, 

analityki, ulepszania stron internetowych i subskrypcji elektronicznych. Gwarantujemy, że 

przekazanie Danych osobowych do odbiorcy odbywa się zgodnie z obowiązującą Ustawą o 

ochronie danych osobowych oraz że osoba przetwarzająca dane podlega takim samym 

obowiązkom, jakie zostały nam nałożone zgodnie z odpowiednią Umową serwisową. 

5. Nasze strony internetowe mogą też zawierać funkcje sieci społecznościowych (na przykład 

przyciski „udostępnij” lub „polub to”). Funkcje te są dostarczane przez zewnętrzne platformy 

społecznościowe, takie jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób ich 

przetwarzanie jest regulowane polityką prywatności odpowiednich sieci społecznościowych. 

6. Oprócz powyższego możemy również przekazać dane osobowe w razie nabycia na 

własność nowych spółek. W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze Spółki, takich jak 

fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane 

osobowe naszych klientów zostaną objęte sprzedażą lub transferem. W ramach naszej 

Polityki poinformujemy naszych graczy przez pocztę elektroniczną przed dokonaniem 

takiego przekazania danych osobowych. 

7. Prosimy zwrócić uwagę, że nasze treści mogą zawierać linki do stron internetowych stron 

trzecich w celu zapewnienia odpowiednich powiązań. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać oddzielne polityki prywatności i ujawniane 

informacje dotyczące przetwarzania danych. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH 



1. Odpowiednio do informacji zawartych w naszych Postanowieniach i warunkach, Ty i Kasyno 

możecie powziąć decyzję o zamknięciu konta gracza w dowolnym momencie. Po 

zamknięciu Twojego konta będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe w postaci 

pisemnej w ciągu okresu wymaganego przez prawo. Dane te mogą być wykorzystywane 

tylko wtedy, gdy właściwe organy wymagają dochodzenia w sprawie sprawozdań 

finansowych i podatkowych, oszustwa, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie 

jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. 

2. Należy zauważyć, że ze względu na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w 

licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do 

przechowywania danych osobowych gracza udostępnionych podczas rejestracji i wszelkich 

danych przekazanie w okresie funkcjonowania Konta Gracza przez co najmniej pięć lat od 

chwili ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia Konta. W związku z tym wnioski o usunięcie 

danych przed upływem tego okresu nie będą rozpatrywane. 

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH 

1. Niniejszym oświadczamy, że przy zbieraniu i przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w 

celu zarządzania Twoim Kontem Gracza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania ścisłych 

standardów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. A więc staramy się chronić Twoje Dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z 

najlepszymi praktykami biznesowymi i aktualnymi przepisami. Dążąc do zapewnienia 

bezpiecznych usług dla graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby 

zapewnić, że wszystkie dane, które nam przekazujesz, są bezpieczne. 

3. Dostęp do kont graczy jest możliwy tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i 

hasła. Możesz również włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) w celu dodatkowej 

ochrony przed nieautoryzowanym użyciem Twojego Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny 

za poufność informacji dotyczących logowania się do systemu i musi być pewien, że nie są 

one dostępne dla innych osób. 

KONTAKT Z NAMI 



1. Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli będziesz mieć 

ochotę: 

o a) Potwierdzić poprawność danych osobowych, które zgromadziliśmy o Tobie; 

o b) Dowiedzieć się o naszym wykorzystaniu Twoich danych osobowych; 

o c) Zakazać dals zego wykorzystania Twoich danych do celów marketingu 

bezpośredniego; 

o d) Aktualizować lub poprawić dowolne informacje, które nam przekazałeś (w takich 

przypadkach musisz dostarczyć wszelkie dowody, których możemy uzasadniono 

wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Należy zwrócić uwagę, że przekazanie 

nam fałszywych informacji o Tobie jest nielegalne, i ponosisz odpowiedzialność za 

dostarczanie nam swoich prawidłowych danych w każdej sytuacji. 

2. Powołaliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych („DPO”), która jest 

odpowiedzialna za nadzorowanie spraw związanych z tą polityką prywatności. W razie 

jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z DPO pod adresem 

e-mail: dpo@damacasino.com. 

3. Oprócz tego, zgodnie z artykułem 77 Ogólnych przepisów o ochronie danych, przysługuje 

Tobie prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych do urzędu nadzoru, w 

szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca domniemanego naruszenia. 

PRZEPISY W STOSUNKU DO PLIKÓW „COOKIE” 

1. Gdy odwiedzasz Stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej 

wizycie, takie jak typ Twojej przeglądarki, adres IP i strona odsyłająca. Zbieranie tej 

informacji może być dokonywane wspólnie z naszymi dostawcami platform i partnerami. 

Możemy uzyskać od nich ogólne dane demograficzne lub dane dotyczące korzystania z 

naszej strony internetowej przez użytkowników. Nie używamy automatycznie zbieranych 

informacji do osobistej identyfikacji użytkownika bez uzyskania dodatkowej zgody. 



2. Aby zebrać powyższe informacje, używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze lub sprzęcie 

podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do 

działania Strony internetowej; inne usprawniają korzystanie ze Strony internetowej i 

pomagają nam zapewnić lepszą obsługę. Poniżej wymieniono typy plików cookie, których 

używamy i ich cele. 

3. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE:pozwalają nam analizować wykorzystanie przez Ciebie 

strony internetowej i Twój wybór zrobiony na stronie internetowej (na przykład klucz sesji, 

język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować Tobie bardziej 

spersonalizowane wykorzystanie. 

4. FUNCTIONAL COOKIES:allow us to analyse your website usage and your selections on the 

website (e.g. your session key, language, or region), so we can save these settings and offer 

you a more personalised experience. 

5. REKLAMOWE PLIKI COOKIE:pozwalają nam ocenić, na ile skuteczny jest nasz marketing 

treści. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin 

witryny i rejestrowania nowych graczy za pomocą reklam. Nie udostępniamy Twoich Danych 

osobowych (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom stowarzyszonym, z 

wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin witryny zbieranych bezpośrednio przez takie 

Reklamowe pliki cookie. Jednak dane dotyczące Twoich odwiedzin witryny mogą być 

związane z innymi danymi osobowymi uzyskanymi przez innych dostawców. Ten ostatni 

rodzaj zewnętrznego przetwarzania danych jest regulowany przez zawiadomienia i politykę 

prywatności tych dostawców zewnętrznych. 

6. Na dodatek do powyższego korzystamy z usług kilku zewnętrznych dostawców usług, którzy 

również instalują pliki cookie na tej stronie internetowej w celu świadczenia usług, które nam 

dostarczają. Usługi takie obejmują, między innymi, pomoc w udoskonaleniu Twojego 

doświadczenia korzystania ze strony internetowej, śledzenie Twoich działań na stronie 

internetowej, ocenę skuteczności strony internetowej i skuteczności naszych kampanii 

marketingowych. 



7. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Według 

własnego życzenia możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie albo usunąć pliki 

cookie, które zostały już zainstalowane, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednak nie 

zalecamy blokowania ani usuwania plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie 

z naszej Strony internetowej. 

GRY NETENT 

1. Niniejsza Polityka prywatności również obowiązuje w toku grania w gry kasyna opracowane 

przez NetEnt. Niniejsza polityka jest dostępna pod linkiem tutaj. 

 

https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/
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